फेएट काउन्टी सार्वजनिक नर्द्यालयहरू

परिर्ािहरूका लानि नसक्ने
सुझार्
घरमा बच्चाहरूले के थाहा पाउनु पर्द छ र के गनद सक्षम हुनुपछद र पररवारहरूले
कसरी शिक्षामा वृद्धि गनद सक्छन् भन्ने साराां ि र तररका।

"हामी शवश्वास गछौं शक पररवारहरू हाम्रा साझे र्ार हुन्। शतनीहरू
बच्चाहरूका पशहलो र िद्धििाली शिक्षकहरू हुन्। हामीहरू सबै एकसाथ
शमलेर शवद्याथीहरूको सफलताको सु शनशित गनेछ ।ां "
- िुपरइन्टे नडे न्ट (अधीक्षक) ईम्यानुएल कक्, फेयेट काउन्टी सावदजशनक शवद्यालयहरू
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हाम्रो नसक्ने सुझार् बािे :
यो सुझावमा तपाईांको बच्चाले अां ग्रेजी भाषा कला (ELA) र गशितमा शबद्यालय वषदकोअन्त सम्ममागनद सक्ने
र थाहा पाउन सक्ने केशह अत्यावश्यक कुराहरू गनद सक्षम हुनु पछद । शसक्ने लक्ष्यहरूले शिक्षकहरू र
पररवारहरूलाई कशहले शवद्याथीहरूलाई अशतररि समथदन र कशहले उनीहरूलाई थप चुन ती शर्नु पर्द छ।

परिर्ािहरूले के ििव सक्छि्?
तपाईांले आफ्नो बच्चाको शसक्ने कुरामा धे रै समथदन गनद सक्नुहुन्छ र उनीहरुको भशवष्यको तयार गनद मर्त
गनद सक्नुहुन्छ। यहााँ शवद्याथीहरूलाई सफल हुन मद्दत गने केशह कुराहरूछन् :
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.

आफ्नो बच्चासांग शिक्षा तपाईांको शनद्धि कशि महत्त्वपूिद छ भन्ने कुराको सहभागी बनाउनु होस्।
शतनीहरूलाई भन्नुहोस् शक शिक्षा महत्वपूिद छ र यो सफलताको जग हो।
शवद्यालयलाई प्राथशमकता शर्एर हरे क शर्न समयमा आफ्नो बच्चालाई शबद्यालयमा पुयादउनु होस्।
सांभव भएसम्म अशभभावक-शिक्षक सम्मेलनहरूमा र शवद्यालयका अन्य कायदक्रमहरूमा उपद्धथथत
हुनु होस्।
शबद्यालयसांग पारस्पररकरूपले कायद गरे र आपसी सम्मानको शनमादि गनुद होस् ।
स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन शर्नु होस् ; आफ्ना छोराछोरीलाई गल्ती गनद अनुमशत शर्नु होस् र आफ्नो
शवकल्पहरूको लाशग शजम्मेवारी स्वीकार गनद शर्नु होस्।
आफ्नो बच्चासांग शबद्यालयमा के भईरहे को छ भने र छलफल गनुद होस्।
आफ्नो बच्चाले वषैभरर प्रगशत गरर राखेको छ भने र सुशनशित गनद शिक्षकसांग लगातार सञ्चार
गररराख्नु होस्।
तपाईांलाई आफ्नो बच्चाले के गरररहे को छ भने र थाहा पाउने अशधकार छ; तपाईांको यशर् केशह प्रश्न छ
भने उसको/उनको शिक्षक सम्पकद गनद नशहचशकचाउनु होस्।

तपाईंको बच्चाको निक्षकसंि कुिाकािी
तपाईांको बच्चाको शिक्षक र शवद्यालयसांग उसको शसक्ने लक्ष्यको प्रगशत बारे शनयशमत रूपले कुराकानी गनद
महत्त्वपूिद छ। यहााँ सोध्ने केही नमू ना प्रश्नहरू:
■
■
■
■
■
■
■

मेरो बच्चा कहााँ समथद छ र कहााँ उसलाई सुधार गनद आवश्यकछ?
मेरो बच्चाको प्रगशत वषैभरर कसरी मापन भइरहेकोछ?
के मेरो बच्चाको कक्षाको कायदको उर्ाहरिहरू हेनदसक्छु ? के ती उर्ाहरिहरूले शसक्ने लक्ष्यहरू पूरा गरे का छन्
शक छै नन् ?
के मेरो बच्चा क्रम स्तर (ग्रेड-स्तर) शसक्ने लक्ष्यहरू पूरा गने पथमाछ? यशर् छै न भने, शवद्यालयले के समथदनको
प्रस्ताब राख्छ? मैले घरमा के गनदसक्छु ?
के मेरो बच्चा शसक्ने अपेक्षा शतर वा माशथ छ? यशर् छ भने, शबद्यालयले अरु के प्रस्ताव शर्न्छ? मैले घरमा के
गनदसक्छु ?
तपाईांले मेरो बच्चाको आइ ई पी (IEP) पढ् नुभयो? मेरो बच्चाको लाशग के सुशबधाहरू तयार पाररएकोछ?
मेरो बच्चा अांग्रेजी भाषाको शिक्षाथी हो। मे रो बच्चाको भाषाको शवकासको लाशग शबद्यालयमा कसरी समथदन
गररएकोछ?
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तपाईंको बच्चासंि कुिा
के यो पररशचत आवाज जस्तो लाग्छ?
"आज शबद्यालय कस्तो शथयो?"
"राम्रो" "शतमीले के गयौ?"
"केशह पशन होइन"
त्यो ठीक छ, सोशधरहनु स्!
जुन शवद्याथीहरूका आमाबाबुहरूले शतनीहरूसांग शवद्यालयको बारे मा कुरा गछद न् शतनीहरूले शबद्यालयमा
िैशक्षकरूपले राम्रो गछद न् । यहााँ आफ्नो बच्चासांग सांलग्न भएर उसको सफलताको समथदन गने केही
तररकाहो:
■
■
■

■
■

शबद्यालयको बारे मा आफ्नो बच्चासांग कुरा गनद हरे क शर्न एक शनशर्द ष्ट समयको चयनगनुद होस्।
तपाईांको बच्चालाई उनीहरुले आज शसकेको एउटा कुरा तपाईांलाई भन्न लगाउनु स। आफ्नो बच्चालाई
सबै भन्दा रोचक के लाग्यो? के गाह्रोलाग्यो?
तपाईांको बच्चाले शबद्यालयबाट घर ल्याउने कागजात र पररयोजनाहरूको समीक्षा गनुद होस्। आफ्नो
बच्चासांग सोध्नु होस्: शतमीले कसरी थाहापाय ? शतम्रो के शबचारछ? शतमीले के र्े ख्य ? शतमीले शकन यो
तररकाले गयौ? के यसको जवाफ पाउने अको तरीकाछ?
तपाईांको बच्चाको मे हनत र प्रयासकोपशन प्रिांसा गनुद होस् केवल "सही जवाफको" लाशग मात्र होइन।
तपाईांको बच्चाले के सोशच रहे कोछ भन्ने बारे प्रश्नहरू सोध्नु होस्:शतमीले कसरी थाहा पाय ? शतम्रो के
शबचार छ? शतमीले के र्े ख्य ? शतमीले शकन यो तररकाले गयौ? के यसको जवाफ पाउने अको तरीकाछ?

नबद्यालयबाट टाढा िहेि ििे को निक्षा हानिललाई समर्वि
शवद्याथीहरूले शवद्यालय छोडे पशछ पशन शिक्षा हाशिल गने कायद रोक्नुपर्ै न। यहााँ तपाईांले
रहे र शिक्षा हाशिलगनदको शनद्धि समथदनगनद सक्ने केही तररकाहो:
■
■
■
■
■

कक्षा बाशहर

आफ्नो बच्चाकोलागी पढ् नुहोस् , आफ्नो बच्चासांग पढ् नुहोस् , र पररवारले आफूलाई सशजलो लाग्ने
भाषामा पढ् ने समयलाई प्रोत्साहन गनुद होस्।
शनयशमत रूपले गृहकायद वा अन्य शसक्ने गशतशवशधहरु गनद आफ्नो शबद्याथीकोशनद्धि एक िान्त र
आरामर्ायी ठाउाँ को व्यवथथा गनुद होस्।
गृहकायद वा अन्य शसक्ने गशतशवशधहरु गनद को लाशग शनयशमत कायदक्रमको थथापना गने प्रयास गनुद होस्।
यो पुद्धस्तकालाई केशह शसक्ने लक्ष्य राखेर ध्यान केद्धित गनद प्रयोग गनुद होस्, र केही सुझावहरू घरमा
शसक्नको लाशग प्रयास गनुद होस्।
तपाईांको बच्चालाई उ/उनको रायको रक्षा गनद ताशकदक तकद प्रयोग गनुद पने आवश्यकतालाई
जनाउनु होस्। उर्ाहरिको लाशग, यशर् तपाईांको बच्चालाई भिामा वृद्धि चाहन्छ भने उ/उनलाई भिा
कसरी शर्इन्छ त्यसको अनु सन्धानगनद लगाउनु होस्। त्यसपशछ शतनीहरूको भिा शकन वृद्धि गनुद पछद
भन्ने कारि बताउन त्यो अनु सन्धानमा आधाररत, शववरि र तथ्य प्रयोग गरे र उनीहरूको अनु रोधको
समथदनको गनद लगाउनु होस्।
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■
■

समाचारहरूकोबारे साँगै कुरा गनुद होस्। एउटा कथा छान्नुहोस्, तपाईांको बच्चासांग पढ् नु होस् र यसको
के मतलब हो छलफल गनुद होस्।
तपाईांको बच्चासांग उनीहरूको लक्ष्यहरूबारे कुरा गनुद होस्। शतनीहरूले उच्च माध्याशमक (शबद्यालय)
पशछ केगनद चाहन्छन् ? शतनीहरूले यसो भन्दै छन् सुन्नुहोस् र शतनीहरूको लक्ष्यमापुग्न सल्लाह शर्एर
मद्दत गनुद होस्।

तपाईंको नर्द्यार्ीले अंग्रेजी भाषा कलाहरूमा (ELA) के र्ाहा पाउिु ि ििव
सक्षम हुिुपछव :
भाषा
□
□
□

□

उ/उनले पढे को पुस्तक, कथा, वा लेखको समथदन शववरि प्रयोग गरे र एक राय व्यिगने ।
साधारि वाक्पर्् घशतको (idioms) अथद ठम्याउनु (िब्दहरूको वास्तशवक मतलब भन्दा अन्य शवचार
व्यि गने वाक्ाांि) जस्तै "बाद्धिनमा एक थोपा" वा "केक को एक टु क्रा"।
अपररशचत िब्दहरूको अथदको साधारि उपसगद ज्ञानको सुरुमा प्रयोग गरे र अन्दाज लगाउने (आां कडा
लगाउने ) [जस्तै शडई (-शड-) एक्स (एक्ष- ), र प्री (pre-)] र यस्तो िब्दहरूको अन्तमा प्रत्यय [(अर (-er
), ली (-ly ), र अस (-ous )]।
छलफलमा प्रस्तुत सूचनालाई सांशक्षप्त गरी प्रत्युिरशर्ने ।

पढ् िे (पढाइ) ि सानहत्य
□
□
□
□

एक गैर-काल्पशनक पुस्तक वा ले खको कारि र प्रभावको भेर् र्े खाउने ।
कथाहरू र नीशतकथाहरूको शवषयवस्तुहरूको वा पाठलाई शचन्नु।
कशवताहरूमा तुक, ताल,आबृशत, र्ु ई शभन्नै बस्तुहरूको तुलना (similes), रूपकहरुको, र सांवेर्ी
तस्बीरहरूलाई शचन्ने।
शवशभन्न सांस्कृशतको कथाहरू र प राशिक कथाहरूको शवचारहरू, चररत्रहरू, घटनाहरु र
पररवेिहरूको तुलना गने ।

ले खाई
□
□
□

एक कथाको राय ले ख्न उ/उनको शबस्तृत शवचारलाई समथदन गने पाठको प्रयोग गने ।
धे रै स्रोतहरूबाट सूचना (जानकारी) जम्मा गरी स्पष्ट सांगठन प्रयोग गरे र ले खेको अनु सन्धानको
उ/उनको आफ्नै िब्दमा एकसाराांि ले ख्ने।
सांवार् (कुरा) र चररत्र, र घटनाहरूको विदन समावेि गरी एउटा कथाले ख्ने।

4

Grade 4

घिमा ईएलए (ELA) प्रनिक्षणििव प्रोत्साहिनििे तरिकाहरू





तपाईांको बच्चासांग वाकपिशतहरू (idioms) सङ्कलन गनुद होस् जस्तै "चल्ला नजन्मुन्जेलसम्म
कुखुराहरूको गिना नगर" र "शबरालोहरु र कुकुरहरूको बषादत।"यी भनाईहरूको सााँचोअथद केहो?
तपाईांको बच्चासांग काल्पशनक कुराहरू (कथाहरू, लोककथाहरू, र र्न्त्य कथाहरू), गैर काल्पशनक
(ले खहरू, सूचनामू लक पुस्तकहरू), र कशवताहरू पढ् नुहोस्। काल्पशनक कुरा (उपन्यास) पढ् र्ा
शवषयवस्तुहरू वा पाठहरूको बारे छलफल गनुद होस् र गैर-काल्पशनक पढ् र्ा प्रत्येकले के शसक्न भने र
कुरा गनुद होस्। कशवता पढ् र्ा कसरी कशवहरूले िब्दहरूको प्रयोग गरे र कसरी शचत्रहरूको शसजदना
गछद न् भनेर छलफल गनुद होस्।
तपाईांको बच्चाले शवज्ञानमा के शसक्दै छ भने र छलफल गनुद होस्। उ/उनलाई सााँच्चै रुशच भएको चीजलाई
शचन्नु होस्, जस्तै छलावरि लगान प्रयोग गने जनावरहरू, र यसको बारे जानकारीशलन इन्टरने टमा र
पुस्तकालयमासांगै खोज्नुहोस् ।

कृपया तपाईांको बच्चाको शिक्षकसांग आफ्नो शवद्यालयको शवशिष्ट पढाइ र ले खन कायदक्रमसांग सम्बद्धन्धत
घरमा शसक्ने स्रोतहरूको बारे मा सोध्नु होस्।

Fayette County Public Schools

5

तपाईंको नर्द्यार्ीले िनणतमा के र्ाहा पाउिु पछव ििव सक्षम हुिुपछव :
□

□
□

□
□
□
□
□
□

गुिन र भाग समस्याहरूको अथद लगाउने र तकद क िल, आधारभूत र शवशभन्नउपकरि प्रयोग गरे र
समाधान गने (जस्तै श्रेिीको रूपमा-वस्तुहरूको प्रबन्ध शमलाउनु ,शचत्रहरू, वा स्तम्भहरू र
पङ्क्द्धिहरू)।
बहु-अां कको गुिन र शवभाजन सांख्या सरल अवथथामा गने ।उर्ाहरिको लाशग, गुिन 1.६३८ x ७ वा ६
द्वारा ६.९६६ शवभाजन गने ।
सांख्या प्रिालीको १०,००० सम्म र त्यसपशछको ज्ञान शनमादिलाई जारी राख्ने ।यस ज्ञानलाई जोड् र्ा,
घटाउां र्ा, र जब ठूलो सांख्याहरूलाई तुलना गर्ाद प्रयोग गने । सांख्याहरूको भागहरु बुझ्ने जसले कशत
एक ,ां र्स ,ां सय ,ां आशर् हुन्छ भनेर बताउां छ।
शवशभन्न आकारहरूको पररशध र क्षेत्रफल शनधादरि गरे र मापनको सही एकाइ उपयोग गरे र नामपत्र
(label) लगाउने जस्तै फीट, वा वगद शफट।
तत्त्वहरू एक सम्पूिद वा सांग्रहहरूको भागहरू हुनसक्छ भने र बुझ्ने।
समान तत्त्वहरू बराबर हुन्छन् भने र बुझ्ने र लागू गने (एउटै मू ल्य) । उर्ाहरिको लाशग, १/४ चाशहां ३/८
भन्दा कम छ शकनभने 2/८ (जुन १/४ को बराबरछ), ३/८ भन्दा कमछ।
सरल र्िमलवहरूलाई तत्त्वहरूको अनु सारबुझ्ने। उर्ाहरिको लाशग: ६२/१०० लाई 0.६२ को रूपमा
पुन: ले ख्ने।
कोिहरूको आकारको शनधादरि (९० शडग्री) समकोिसांग गने । उर्ाहरिको लाशग: एक ३० शडग्री
कोि एक ९० शडग्री कोिको १/३ हो।
तथ्याांकलाई सङ्कलन, प्रशतशनशधत्व, शवश्ले षि र व्याख्या गने ।
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Grade 4

घिमा िनणत प्रनिक्षणििव प्रोत्साहि नििे तिीकाहरू
□

गुिन समस्यासाँगै समाधान गनुद होस्। त्यो / त्यो कसरी समाधान गयौ भने र तपाईांको बच्चासांग
सोध्नु होस्। तपाईांले कसरी यसलाई हल गनुद भयो तुलनागनुद होस्। यसलाई समाधान गनद यशर् अको
तरीका पशन छ भने के हुन्छ भने र सोध्ने ।अरु समस्याहरूलाई समाधान गनद शवशभन्न तररकाहरूद्वारा
प्रयास गनुद होस्।

□

□

□

□

पशत्रकाहरू, समाचारपत्रहरू, र र्ै शनक वस्तुहरुमा आकारहरू हे नुदहोस्।यो आकारको कोिहरू ९०
शडग्रीकोि (समकोि), ९० शडग्री भन्दा कम (तीव्रकोि), वा ९० शडग्री भन्दा बढी (अशधककोि) हो शक
भने र छलफल गनुद होस्।
तपाईांको बच्चालाई टे बलको, डे स्कको, वा तपाईांको घरको गलैं चाको क्षेत्रफल पिा लगाऊन शर्नु होस्।
नाप्नु (मापनगनुद ) अशघ, तपाईांहरू प्रत्ये कले यसको कशत वगद एकाइहरु हुन सक्छन् भने र भशवष्यवािी
गने र उिरसांग भशवष्यवािीलाई तुलना गनद सक्नुहुन्छ।
खाना पकाउां र्ा वा सेकर्ा, तपाईांको बच्चालाई सामाग्रीहरूको मापन गनद लगाउनु होस् र अांिको नाम
भन्न लगाउनु होस्।यशर् पाक शवशधलाई र्ोब्बर गनुद पयो भने प्रत्येक सामग्रीको कशत मात्रा आवश्यकता
पर्द छ भने र सोध्नु होस्।
ले द्धक्सांगटनमा सूयद उर्ाउने वा अस्ताउने समयलाई र्े खाउाँ र्ै अखबार वा अनलाइन तथ्याांक प्रयोग गरे र
एक रे खाशचत्र बनाउनु होस्।

कृपया तपाईांको बच्चाको शिक्षकसांग सम्पकद राखेर तपाईांको शवद्यालयको शवशिष्ट गशित कायदक्रमसांग
सम्बद्धन्धत घरमा शसक्ने स्रोतहरू बारे मा सोध्नु होस्।
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फेएट काउन्टी सार्व जनिक नर्द्यालयहरू
११२६ रसेल केभ रोड
ले द्धिङ्कटन, के वाई ४०५०५
८५९.३८१.४१००
http://www.fcps.net
यो पुद्धस्तका फेएट काउन्टी सावदजशनक शवद्यालयहरूद्वारा
प्रकाशित भएको शथयो।
बनाइएको (शसजदना गररएको) शिशिर (पतझड) २०१६

